
Nederland kampt al jaren met een groot tekort aan orgaandonoren met dientengevolge een lange 

transplantatiewachtlijst. Sinds de inwerkingtreding van de huidige Wet op Orgaandonatie in 1998 zijn 

er vele initiatieven geweest om dit probleem aan te pakken. Desondanks blijft het orgaandonoren 

tekort onverminderd groot.  

Het merendeel van de orgaandonoren overlijdt op de intensive care. Deze patiënten zijn bijna zonder 

uitzondering via de spoedeisende hulp opgenomen. In enkele gevallen is het opgelopen letsel 

dusdanig dat een dergelijke patiënt reeds op de spoedeisende hulp overlijdt. De spoedeisende hulp 

artsen komen daarom ook geregeld in aanraking met potentiele orgaandonoren.  

Sinds de invoering van het huidige donoren registratiesysteem blijft de lage registratiegraad 

(ongeveer 40%) onder de Nederlandse bevolking een groot manco waar we in de dagelijkse praktijk 

tegen aan lopen. Het komt daarom ook geregeld voor dat de donatievraag gesteld dient te worden 

op een spoedeisende hulp op een zeer emotioneel beladen moment. De familie is dan net bezig met 

het verwerken van het verlies van hun naaste. Op datzelfde moment zal de familie de donatievraag 

moeten beantwoorden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer de patiënt niet in het register 

voorkomt, de nabestaande vaak orgaandonatie weigeren. Hierbij speelt tevens mee dat de meeste 

familieleden niet van elkaars donatiewens op de hoogte zijn. Niet alleen is dit een onwenselijke 

situatie voor de nabestaanden, maar leidt het ook tot verlies van potentiële orgaandonoren. Net als 

andere specialismen die vaak met donaties in aanraking komen, lopen de leden van de Nederlandse 

Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) ook tegen de mankementen van het huidig 

registratiesysteem aan.  

Omdat het tekort aan donororganen sinds jaren onverminderd groot blijft, werd in 2008 het 

‘Masterplan Orgaandonatie’ gepresenteerd. Een deel van de adviezen uit het Masterplan 

Orgaandonatie is de laatste jaren uitgerold. Hoewel het effect van deze initiatieven op dit moment 

niet al te groot lijkt, is nog niet bekend wat het uiteindelijk effect zal zijn op het terugdringen van het 

orgaandonoren tekort. Deze lopende initiatieven pakken het probleem met het huidig 

registratiesysteem echter niet aan. Het boven geschetst probleem met het registratiesysteem zal 

daarom ook onverminderd aanwezig blijven.  

In februari 2014 gaf de KNMG aan dat een eventuele wijziging van het huidig registratiesysteem o.a. 

gebaseerd moet zijn op draagvlak onder de medische beroepsgroep. Recentelijk bracht de 

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hun officieel verenigingsstandpunt naar buiten waarin zij 

de politiek opriepen het huidige registratiesysteem wettelijk te wijzigen (http://nvic.nl/nederlandse-

vereniging-voor-intensive-care-pleit-voor-wetswijziging-orgaandonatie). De leden van de NVSHA 

lopen ook frequent tegen de manco’s van het huidig registratiesysteem aan. Naar mening van het 

bestuur van de NVSHA moet derhalve naast de huidige lopende initiatieven ook gezocht worden naar 

drastische oplossingen om de registratiegraad onder de Nederlandse bevolking te verbeteren.  

 

 


